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 H
et ligt voor de hand maar toch is 
de concrete samenwerking pas 
vorig jaar echt van de grond geko-
men. De Clercq sponsort het feest 

in de Hooglandse Kerk voor de opening van 
het facultaire jaar en van de uitreiking van  
de propedeuse bul aan Rechtenstudenten. 
En wat doen ze tijdens die bijeenkomst? Ze 
laten fototeams instant-portretten maken 
van studenten met hun ouders en hoog-
leraren en al die foto’s kun je ook later  
op hun website terug zien en bestellen. 
Resultaat: 19.000 unieke hits. Zo’n borrel is 

Het gerenommeerde kantoor De Clercq advocaten/
notarissen werkt intensief samen met de Rechten
faculteit van de Universiteit Leiden. Een slimme zet 
van beide partijen.

“Die over en weer dingen vinden wij leuk”

Stevige band De Clercq advocaten notarissen en Universiteit Leiden

Mr. Hanno Wols: 
“De samenwerking 
is intensief en inspirerend 
en biedt een enorme 
kennisoverdracht.”

natuurlijk goed voor de derde geldstroom 
van de Universiteit, maar ook De Clercq vaart 
wel bij die exclusieve exposure. 
En het blijft uiteraard niet bij het financieren 
van een leuke borrel, er zijn meer goede 
bedoelingen. Hanno Wols, al jaren partner bij 
De Clercq en medeoprichter van het Leidsch 
Juridisch Genootschap: “We willen ons als 
kantoor nadrukkelijk verbinden aan de Facul-
teit Rechten. Wij hebben interessante cases 
die we kunnen delen met de studenten én 
docenten. We geven een privatissimum over 
huurrecht, waarbij wij studenten trakteren op 

cases die bij ons zo uit de kast komen. We 
beschikken ook over een van de grootste teams 
van Nederland gespecialiseerd in Arbeidsrecht 
om maar een voorbeeld te noemen. 
“Wij krijgen andersom ook in-company cur-
     sussen van vooraanstaande docenten om 
ons kennisniveau te vergroten. We bieden 
studenten heel goede stageplaatsen. Aldus 
een goede kruisbestuiving. We hebben in 
Leiden een van de beste Rechtenfacultei- 
ten ter wereld. Daar zijn wij trots op en dat  
wil len wij uitdragen. Veel studenten denken 
andersom dat ze als advocaat of notaris 
alleen bij een van de big five kantoren 
kunnen slagen en weten na hun studie niet 
eens een Leids kantoor te noemen. Die den-
 ken niet locaal. Ten onrechte vinden wij, dus 
dat gaan wij ver anderen.” 

www.declercq.com 


